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Wersje dokumentu

Informacjepodstawowe
DefinicjaWebService’udostępnajestpodadresemhttps://biznes.furgonetka.pl/api/soap?wsdl.
Dlatestówdostępnajestwersjahttps://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap?wsdl.Strukturypayer_*dlatestowejwersjipowinnyzawieraćpolausername=biznes-user,
password=biznes-passwordlubrzeczywistedanedlawłasnychkonttestowychwAPIprzewoźnika.
Kodowanie:UTF-8
WersjaSOAP:1.2

Struktury
StrukturaAuth
email

string

wymagane

E-mailużytkownikawserwisieSpinacz.pl

password

string

wymagane

HasłoużytkownikawserwisieSpinacz.pl,zakodowanezapomocąalgorytmuSHA256

nip

string

wymagane

NIPfirmy,doktórejchcemysięzalogować

StrukturaError
field

string

opcjonalny

Nazwapola

message

string

opcjonalny

Treśćbłędu

StrukturaPayerDPD
login

string

wymagane

Login

master_fid

string

wymagane

MasterFid
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password

string

wymagane

Hasło

shipper_number

string

wymagane

Numerklienta

shipper_postcode

string

wymagane

Kodpocztowynadawcy

user

string

wymagane

Login

password

string

wymagane

Hasło

sap

string

wymagane

NumerSAP

user_ps

string

opcjonalny

LoginDHLParcelshop

password_ps

string

opcjonalny

HasłoDHLParcelshop

username

string

wymagane

Login

password

string

wymagane

Hasło

account

string

wymagane

NumerklientaDHL

user

string

wymagane

Login

password

string

wymagane

Hasło

StrukturaPayerUPS

StrukturaPayerDHLPARCEL

StrukturaPayerDHLEXPRESS

StrukturaPayerGLS
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StrukturaPayerFEDEX
key

string

wymagane

Klucz

account_number

string

wymagane

Numerklienta

iban

string

wymagane

Nrrachunkubankowego

key

string

wymagane

Klucz

ck

string

wymagane

CK

iban

string

wymagane

Nrrachunkubankowego

email

string

wymagane

E-mail

password

string

wymagane

Hasło

username

string

wymagane

Login

password

string

wymagane

Hasło

email

string

wymagane

E-mail

password

string

wymagane

Hasło

urzad_nadania

string

wymagane

Nrurzędunadania

StrukturaPayerKEX

StrukturaPayerINPOST

StrukturaPayerINPOSTKURIER

StrukturaPayerPOCZTA
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iban

string

wymagane

Nrrachunkubankowego

user

string

wymagane

Login

password

string

wymagane

Hasło

user

string

wymagane

Login

password

string

wymagane

Hasło

client_id

string

wymagane

Numerklienta

iban

string

wymagane

Nrrachunkubankowego

string

wymagane

Kodpocztowymiejscanadaniazumowy

name

string

wymagane

Imię
inazwiskonadawcy

email

string

opcjonalny

Emailnadawcy

company

string

opcjonalny

Nazwafirmy

street

string

wymagane

Ulica,numerdomuilokalunadawcy

StrukturaPayerRUCH

StrukturaPayerXPRESS

StrukturaPayerFDZIS
postcode

StrukturaSender
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postcode

string

wymagane

Kodpocztowynadawcy

city

string

wymagane

Miastonadawcy

country_code

string

opcjonalny
(wymaganydlaprzesyłek
międzynarodowych)

KodkrajuwformacieISO3166-1alpha-2

county

string

opcjonalny

Hrabstwonadawcy(tylkoprzesyłkimiędzynarodowe)

phone

string

opcjonalny

Numertelefonunadawcy

paczkomat

string

opcjonalny(wymaganydlaINPOST,gdy
niepodanosend_point)

Paczkomatnadawczy

placowka

string

opcjonalny

PlacówkanadawczaPocztyPolskiej

name

string

wymagane

Imię
inazwiskoadresata

email

string

opcjonalny

Emailadresata

company

string

opcjonalny

Nazwafirmy

street

string

wymagane

Ulica,numerdomuilokaluadresata

postcode

string

wymagane

Kodpocztowyadresata

city

string

wymagane

Miastoadresata

country_code

string

opcjonalny
(wymaganydlaprzesyłek
międzynarodowych)

KodkrajuwformacieISO3166-1alpha-2

county

string

opcjonalny

Hrabstwonadawcy(tylkoprzesyłkimiędzynarodowe)

phone

string

opcjonalny

Numertelefonuadresata

paczkomat

string

opcjonalny(wymaganydlaINPOST)

Paczkomatodbiorczy

StrukturaReceiver
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alt_paczkomat

string

opcjonalny

Opcjonalnypaczkomatrezerwowyadresata

placowka

string

opcjonalny

IDplacówkiPocztyPolskiej

kiosk

string

opcjonalny

Kioskadresata(tylkowprzypadkuPaczkiwRUCHu)

alt_kiosk

string

opcjonalny

Opcjonalnykioskrezerwowyadresata(niewymagany,tylkowprzypadku
PaczkiwRUCHu)

point

string

opcjonalny

IDpunktuodbioru(wprzypadkuUPS),SAPpunktuodbioru(wprzypadku
DHL
Parcel)

code

string

opcjonalny(wymaganydlaINPOST)

NazwamagazynuzaakceptowanegoprzezInPost

name

string

opcjonalny

Imię
inazwisko

email

string

opcjonalny

Email

company

string

wymagane

Nazwafirmy

street

string

wymagane

Ulica,numerdomuilokalu

postcode

string

wymagane

Kodpocztowy

city

string

wymagane

Miasto

country_code

string

opcjonalny
(wymaganydlaprzesyłek
międzynarodowych)

KodkrajuwformacieISO3166-1alpha-2

county

string

opcjonalny

Hrabstwonadawcy(tylkoprzesyłkimiędzynarodowe)

phone

string

opcjonalny

Numertelefonu

StrukturaPickup
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Metoda:
DetailsgenerateLabel(Packagedata)
Danewejściowe
StrukturaPackage
auth

Auth

wymagane

Daneautoryzacyjne

partner_reference_number

string

wymagane

Unikalnynumerzamówieniazsystemupartnera

service

string

wymagane

Nazwafirmykurierskiej(dpd,ups,dhl_parcel,gls,fedex,kex,inpost,poczta,ruch,xpress,dhl_express,
fdzis,inpost_kurier,patron_service)

service_id

int

opcjonalny
(wymagany,
gdybrak
jednejze
struktur
payer_*)

IDprzewoźnikaskonfigurowanegowserwisie

payer_dpd

PayerDPD

DaneautoryzacyjneDPD

payer_ups

PayerUPS

payer_dhl_parcel

PayerDHLPARCEL

wymagana
jednaze
strukturjeśli
nieprzesłano
service_id

payer_dhl_express

PayerDHLEXPRESS

DaneautoryzacyjneDHLExpress

payer_gls

PayerGLS

DaneautoryzacyjneGLS

payer_fedex

PayerFEDEX

DaneautoryzacyjneFEDEX

payer_kex

PayerKEX

DaneautoryzacyjneKEX

payer_inpost

PayerINPOST

DaneautoryzacyjneINPOST

payer_inpost_kurier

PayerINPOSTKURIER

DaneautoryzacyjneINPOSTKurier

payer_poczta

PayerPOCZTA

DaneautoryzacyjnePOCZTA

DaneautoryzacyjneUPS
DaneautoryzacyjneDHLParcel

8

payer_ruch

PayerRUCH

DaneautoryzacyjneRUCH

payer_xpress

PayerXPRESS

DaneautoryzacyjneXPRESS

payer_fdzis

PayerFDZIS

DaneautoryzacyjneFDZIS(FurgonetkaDziś)

payer_patron_service

PayerPATRONSERVICE

DaneautoryzacyjnePatronService

send_point

string

opcjonalny

IDpunktunadania

package_template

string

opcjonalny

IDszablonuprzesyłki

sender

Sender

wymagane

Strukturazawierającainformacje
onadawcy

receiver

Receiver

wymagane

Strukturazawierającainformacje
oodbiorcy

pickup

Pickup

opcjonalny

Strukturazawierającainformacje
omiejscuodbioruprzesyłki

user_reference_number

string

opcjonalny

Numerdokumentusprzedaży,któryznajdziesięnaetykiecie

type

string

wymagane

Typprzesyłki,dopuszczalnewartości:package-paczka,dox-koperta,pallette-paleta

parcels

Parcel[]

wymagane

Tablicazawierającainformacjeo
przesyłkach.Maksymalnieliczbaprzesyłekdlaprzewoźnika:
DHLPracel-10
DHLExpress-1
DPD-10
FurgonetkaDziś-1
FedEx-1
GLS-10
InPost1
InPostKurier-10
KEX-1
Poczta-1
Ruch-1
UPS-10
Xpress-1

services

Services

opcjonalny

Strukturazawierającainformacje
ousługachdodatkowych

label

Label

opcjonalny

Strukturazawierającainformacje
wjakimformaciemazostaćzwróconaetykieta

regulations_accept

bool

opcjonalny
(wymagany

Polesłużącedoakceptacjiregulaminu,jeślikorzystamyzprzewoźnikanaumowiefurgonetka.pl
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dla
przewoźników
zumową
furgonetka.pl)

StrukturaParcel
weight

float

opcjonalny

Wagapaczkiwkg

width

int

opcjonalny

Szerokośćpaczkiwcm

height

int

opcjonalny

Wysokośćpaczkiwcm

depth

int

opcjonalny

Długośćpaczkiwcm

value

float

opcjonalny

WartośćwPLN

gauge

string

opcjonalny
(wymaganydla
INPOSTi
POCZTA)

Gabaryt,dostępnewartości
INPOST:A,B,C
POCZTAKurier48:XS,S,M,L,XL,XXL
POCZTAPolecony:A,B

description

string

opcjonalny

Opiszawartościpaczki

customer_data

string

opcjonalny

Uwaginaetykiecie

StrukturaServices
cod

bool

opcjonalny

Pobranieprzydoręczeniu.Dostępnydla:DPD,UPS,DHL,FEDEX,KEX,GLS,INPOST,INPOST
KURIER,POCZTA,XPRESS,RUCH,FDZIS

cod_amount

float

opcjonalny

WartośćpobraniawPLN.Dostępnydla:DPD,UPS,DHL,FEDEX,KEX,GLS,INPOST,INPOST
KURIER,POCZTA,XPRESS,RUCH,FDZIS

guarantee_0930

bool

opcjonalny
(wykluczasięzguarantee_1200
orazsaturday_delivery)

Doręczeniedogodziny10:00(9:00dlaDHL).Dostępnydla:DPD,GLS,DHL
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guarantee_1200

bool

opcjonalny
(wykluczasięzguarantee_0930
orazsaturday_delivery)

Doręczeniedogodziny12:00.Dostępnydla:DPD,GLS,DHL

saturday_delivery

bool

opcjonalny
(wykluczasięzguarantee_0930
orazguarantee_1200)

Doręczeniewsobotę.Dostępnydla:DPD,DHL,KEX,GLS,POCZTA,UPS,INPOSTKURIER

rod

bool

opcjonalny
(wykluczasięzcud)

Dokumentyzwrotne.Dostępnydla:DPD,UPS,DHL,FEDEX,GLS,POCZTA,INPOSTKURIER

cud

bool

opcjonalny
(wykluczasięzrod)

Przesyłkazwrotna.Dostępnydla:DPD

personal_delivery

bool

opcjonalny

Doręczeniedorąkwłasnych.Dostępnydla:DPD

ap_pickup

bool

opcjonalny

NadaniewAccessPoincie.DostępnydlaUPS

self_collection

bool

opcjonalny

Odbiórwłasnywoddziale.Dostępnydla:DPD,DHL

carry_in

bool

opcjonalny

Wniesienie.Dostępnydla:DPD

evening_delivery

bool

opcjonalny

Doręczeniewgodzinach18:00-22:00.Dostępnydla:DHL

phone_predelivery_information

bool

opcjonalny

Awizacjatelefonicznaodbioru.Dostępnydla:DHL,KEX

large_package

bool

opcjonalny

Dużapaczka.Dostępnydla:
UPS

additional_handling

bool

opcjonalny

Dodatkowaobsługa/Elementniestandardowy.Dostępnydla:UPS,FEDEX,KEX,POCZTA,
INPOSTKURIER

ups_saver

bool

opcjonalny

UPSExpressSaver.Dostępnydla:UPS

saturday_pickup

bool

opcjonalny

Odbiórwsobotę.Dostępnydla:KEX,POCZTA

sms_predelivery_information

bool

opcjonalny

AwizacjaSMS-owaodbioru.Dostępnydla:KEX,POCZTA,INPOSTKURIER

phone_prepickup_information

bool

opcjonalny

Awizacjatelefonicznadostawy.Dostępnydla:KEX

sms_prepickup_information

bool

opcjonalny

AwizacjaSMS-owadostawy.Dostępnydla:KEX

exworks

bool

opcjonalny

Płaciodbiorca.Dostępnydla:GLS,POCZTA

exchange

bool

opcjonalny

Wymianatowaru.Dostępnydla:GLS
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delivery_at_work

bool

opcjonalny

Doręczeniedorąkwłasnych.Dostępnydla:GLS,POCZTA

self_pickup_branch

bool

opcjonalny

OdbiórwfiliiGLSPoland.Dostępnydla:GLS

pick_and_ship

bool

opcjonalny

Pick&Ship.Dostępnydla:GLS

pick_and_return

bool

opcjonalny

Pick&Return.Dostępnydla:GLS

shop_return_service

bool

opcjonalny

ShopReturnService.Dostępnydla:GLS

insurance

bool

opcjonalny

Ubezpieczenie,dopuszczalnewartości:0-Ubezpieczenieprzesyłki,1-Przesyłkawartościowa.
Dostępnydla:POCZTA

fragile

bool

opcjonalny

Usługa"Ostrożnie".Dostępnydla:POCZTA

kurier48

bool

opcjonalny(wykluczasięz
kurier24,polecony,globalexpres
i
poleconyzagraniczny)

Usługa“Kurier48”.UsługadomyślniewłączonadlaPocztyPolskiej.Dostępnydla:POCZTA.

kurier24

bool

opcjonalny(wykluczasięz
kurier48,polecony,globalexpres
i
poleconyzagraniczny)

Usługa“Kurier24”.Dostępnydla:POCZTA.

polecony

bool

opcjonalny(wykluczasięz
kurier24,kurier48,globalexpresi
poleconyzagraniczny)

Usługa“Polecony”.Dostępnydla:POCZTA.

globalexpres

bool

opcjonalny(wykluczasięz
kurier24,kurier48,poleconyi
poleconyzagraniczny)

Usługa“GlobalExpres”.Dostępnydla:POCZTA.

poleconyzagraniczny

bool

opcjonalny(wykluczasięz
kurier24,kurier48,polecony,
globalexpres)

Usługa“Przesyłkapolecona
zagraniczna”.Dostępnydla:POCZTA.

delivery_confirmation

bool

opcjonalny

Potwierdzenieodbioruprzesyłki.Dostępnydla:POCZTA.

pickup_date

string

opcjonalny

Datanadaniaprzesyłki(databuforu).Dostępnydla:POCZTA

inpostpackage

bool

opcjonalny

Usługa“Paczka”.UsługadomyślniewłączonadlaInPostPaczkomaty.Dostępnydla:INPOST.

inpostletter

bool

opcjonalny

Usługa“Listpolecony”.Dostępnydla:INPOST.

standard

bool

opcjonalny

Usługa“PaczkaStandardowa”.UsługadomyślniewłączonadlaPaczkiwRuchu.Dostępnydla:
RUCH.
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mini

bool

opcjonalny

Usługa“MiniPaczka”.Dostępnydla:RUCH.

pickup

bool

opcjonalny

Jeżeliprzewoźnikmastałypodjazd-polezostaniezignorowane.
Poleokreślaczydlaprzesyłkimazostaćzleconyodbiór.Usługadomyślniewyłączona.Dostępny
dla:DPD,INPOST,POCZTA,UPS,FEDEX,GLS,DHL.

ups_ship_notification

bool

opcjonalny(możnawybrać
maksymalnie3powiadomienia)

Powiadomieniee-mailoprzesyłce

ups_exception_notification

bool

ups_delivery_notification

bool

ups_qv_text

string

opcjonalny

DodatkowatreśćdopowiadomieńQuantumView

delivery_hours_code

string

opcjonalny

Kodgodzindostawy(SAME_DAY_1014-SameDay11:00-14:00,SAME_DAY_1417-SameDay
14:00-17:00,SAME_DAY_1822-SameDay18:00-22:00,NEXT_DAY_1014-NextDay11:00-14:00,
NEXT_DAY_1417-NextDay14:00-17:00,NEXT_DAY_1822-NextDay18:00-22:00)

private_shipping

bool

opcjonalny

Doręczeniedoosobyprywatnej.Dostępnydla:UPS,DPD

preaviso

bool

opcjonalny

Usługapreawizacjie-mail/SMS.Dostępnydla:DHL,INPOSTKURIER

return_package

bool

opcjonalny

Przesyłkazwrotna.Dostępnydla:RUCH.DlaprzewoźnikaRUCH,jeżelipoleustawionejestna
wartość“true”,niejestwymaganeprzesłaniepola“kiosk”(wtakimprzypadkuzwrotnastępujedo
miejscapodanegowstrukturzeReceiver).Przesłaniepola“kiosk”oznaczazwrotdowybranego
punktu.WstrukturzeSender
należyprzesłaćdanepierwotnegoodbiorcyprzesyłki(podmiot,który
zwracaprzesyłkę),awstrukturzeReceiverdanepierwotnegonadawcyprzesyłki(podmiot,do
któregoprzesyłkawraca).

DostępnywyłączniedlaUPS.

Powiadomieniee-mailowydarzeniachwyjątkowych
Zawiadomieniee-mailodoręczeniu

StrukturaLabel
file_format

string

opcjonalne

Formatplikuwjakimzostaniezwróconaetykieta,możliweopcje:pdf,epl,zpl

page_format

string

opcjonalne,
wymaganejeśli
file_format=
pdf

FormatpapierudlaetykietPDF,możliweopcje:a4,a6
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Danezwracane
StrukturaDetails
id

int

wymagane

IDprzesyłki

partner_reference_number

string

wymagane

Unikalnynumerzamówieniazsystemupartnera

label_file_format

string

wymagane

Formatpliku

label_file

string

wymagane

Etykietazakodowanaalgorytmembase64

cod_file_format

string

wymagane

Formatpliku

cod_file

string

wymagane

DokumentCODzakodowanyalgorytmembase64

parcels

Array

wymagane

Tablicazawierającanumerylistówprzewozowych

errors

Error[]

opcjonalny

Tablicazbłędami

Komunikatybłędów
Poleniemożebyć
puste
Nieprawidłowafirmakurierska
Nieprawidłowye-maillubhasło
Punktnadanianieistnieje
Proszępodaćimię
inazwisko
Podanedanesązakrótkie
Podanedanesązadługie
Imięinazwiskomożeskładaćsiętylkozliter
MaksymalniemożnadodaćXprzesyłek
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Podanye-mailjest
niepoprawny
Podajadrese-mail
Podanawartośćjestzakrótka
Podanawartośćjestzadługa
Adresjestnieprawidłowy
Braknumerubudynku
KodpocztowydladanegokrajupowinienmiećformatXXXXX
Wpiszkodpocztowy
Podanykodpocztowyjestniedostępny
Miastomożezawieraćtylkolitery
Proszępodaćpoprawnemiastodladanegokraju
KrajemnadanialubdoręczeniaprzesyłkimusibyćPolska
Niepoprawnynumertelefonu
Proszępodaćnumertelefonukomórkowego(możezawieraćtylko9cyfr)
Niepoprawnawartość
Wybierzhrabstwo
Proszępodaćprawidłowąwagę
Maksymalnawaga
paczkito50kg

DPD,DHL,XPRESS

Przekroczonowagęwymiarową.Zmieńrodzajprzesyłki
Minimalnawagapaczkito1kg

DPD,DHL,FEDEX,GLS,KEX,RUCH,UPS,XPRESS

Maksymalnawaga
kopertyto0.5kg

DPD,DHL

Minimalnawagapaletyto50kg

DPD

Maksymalnawaga
paletyto700kg

DPD
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Wpiszprawidłowewymiaryprzesyłki
Wysokośćpaletyniemożeprzekroczyć180cm

DPD,DHL,FEDEX

Wymiarypodstawy
niemogąprzekraczać120cm,aichsuma200cm

DPD

Sumawymiarówpaczkiniemożebyćwiększaniż300cm

DPD

Żadenzwymiarów
paczkiniemożeprzekroczyć250cm

DPD

Maksymalnewymiarykopertytoszer.35cm,wys.25cm,dł.5cm

DPD,UPS

Podstawapaletymusiwynosić120x80cm

DPD

Zadeklarowanawartośćniemożeprzekraczać500000zł

DPD

Usługaguarantee_0930niejestdostępnadlapodanegokodupocztowego

DPD

Usługaguarantee_1200niejestdostępnadlapodanegokodupocztowego

DPD

Usługadoręczeniewsobotęniejestdostępnadlapodanegokodupocztowego

DPD,KEX

Usługa"Doręczeniewsobotę"niejestdostępnadlapalet

DPD,KEX

Możnawybraćtylkojednązusług

DPD,KEX

Usługaguarantee_1200niemożebyćwybranarazemzusługąsaturday_delivery

DPD

Usługaguarantee_0930niemożebyćwybranarazemzusługąsaturday_delivery

DPD

Usługaguarantee_0930niemożebyćwybranarazemzusługąguarantee_1200

DPD

Usługajestwyłączona
Usługajestdostępnadlapaczekowadzerzeczywistejod31,5do150kg

DPD

Usługajestdostępnatylkodlaprzesyłekjednopaczkowych

DPD

Usługi"Odbiórwłasny"i"Wniesienie"wykluczająsię

DPD

Usługa"Wniesienie"jestniedostępnadlapalety

DPD

Kwotapobraniajestnieprawidłowa
Podajkwotępobrania
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Kwotapobraniaprzekracza3000euro

DPD,DHL,KEX,UPS

Przekroczonowagęwymiarową

DHL,KEX,XPRESS

Minimalnawagapaletyto31,5kg

DHL,KEX

Maksymalnawaga
paletyto1000kg

DHL,FEDEX,KEX

Sumawymiarówpaczkiniemożeprzekroczyć380cm

DHL,KEX

Maksymalnadługośćpaczkito300cm

DHL,FEDEX,KEX

Wprzypadkuniestandardowegowymiarupaletynależywybraćusługędodatkową"Elementniestandardowy/gabaryt/dłużyca"

DHL

Sumawymiarówpaletyniemożeprzekroczyć380cm

DHL,KEX

Maksymalnewymiarykopertytoszer.35cm,dł.25
cm,wys.1cm

DHL,KEX

Zadeklarowanawartośćniemożeprzekraczać100000zł

DHL,KEX

Usługa"Doręczeniewgodzinach18:00-22:00"jest
niedostępnadlawybranegokodupocztowego

DHL

Usługa"Elementniestandardowy/gabaryt/dłużyca"jestniedostępnadlakoperty

DHL,KEX

Maksymalnawaga
paczkito70kg

FEDEX,UPS

Podstawapaletyniemożebyćwiększaniż120x80cm

FEDEX,KEX

Zadeklarowanawartośćniemożeprzekraczać50000zł

FEDEX,POCZTA

Kwotapobraniaprzekracza6000zł

FEDEX

Maksymalnawaga
paczkidlaprzesyłekkrajowychGLStoXXXkg(limitwzależnościodumowyzGLS)

GLS

Maksymalnawaga
kopertydlaprzesyłekmiędzynarodowychto2kg

GLS

Żadenzwymiarów
paczkiniemożeprzekroczyć200cm

GLS

Maksymalnewymiarykopertytoszer.40cm,dł.23
cm,wys.3cm

GLS

ZadeklarowanawartośćniemożeprzekraczaćXXXzł(limitwzależnościodumowyzGLS)

GLS

Usługa"Doręczeniedogodziny10:00"wykluczasięz"Doręczeniedogodziny12:00"

GLS
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Usługaniejestdostępnadlapodanegokodupocztowego

GLS

Zusługą"Pick&Ship"lub"Pick&Return"niemożna
wybraćżadnejinnejusługi

GLS

KwotapobraniaprzekraczaXXXzł(limitwzależnościodumowyzGLS)

GLS

Zusługą"Wymianatowaru"niemożnawybraćusługi"Dokumentyzwrotne"ani"Płaciodbiorca

GLS

Usługa"Wymianatowaru"jestdostępnatylkodlaPolski

GLS

Wybierzpaczkomat

INPOST

PaczkomatysąobsługiwanetylkoprzezInPost

INPOST

Wybierzpoprawnypaczkomat

INPOST

Niepoprawnygabaryt

INPOST,POCZTA

Kwotapobraniaprzekracza5000zł

INPOST

Maksymalnawaga
paczkito30kg

KEX

Maksymalnawaga
paletyto800kg

KEX

Minimalnawagakopertyto50g

KEX

Maksymalnawaga
kopertyto2kg

KEX

Wysokośćpaletyniemożeprzekroczyć200cm

KEX

Usługaodbiórwsobotęniejestdostępnadlapodanegokodupocztowego

KEX

Niewybranotypuubezpieczenia

POCZTA

Deklarowanawartośćmożewynosićod100do70000zł

POCZTA

Kwotapobraniaprzekracza20000zł

POCZTA

Wybierzplacówkępocztową

POCZTA

Placówkipocztowe
dotyczątylkoprzesyłekKurier48

POCZTA

Wybierzpoprawną
placówkępocztową

POCZTA

Maksymalnawaga
paczkito20kg

RUCH
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Maksymalnewymiarypaczkitoszer.30cm,wys.20cm,dł.50cm

RUCH

Zadeklarowanawartośćniemożeprzekraczać1000zł

RUCH

Wybierzkiosk

RUCH

KioskisąobsługiwanetylkoprzezRUCH

RUCH

Wybierzpoprawnykiosk

RUCH

Kwotapobraniaprzekracza1000zł

RUCH

Maksymalnawaga
kopertyto30kg

UPS

Najdłuższybokniemożeprzekroczyć270cm

UPS

Obwódniemożeprzekroczyć300cm

UPS

Zadeklarowanawartośćniemożeprzekraczać3000euro

UPS

Usługa"Dużapaczka"jestniedostępnadlapalety

UPS

Wymiaryniemogąprzekraczać120cm

XPRESS

Głębokośćplusobwódpaczkiniemożeprzekraczać300cm

XPRESS

Głębokośćplusobwódpaczkiniemożeprzekraczać240cm

XPRESS

Wymiaryniemogąprzekraczać70cm

XPRESS

Formatydokumentów-JeżeliwustawieniachwybranyjestformatplikuZPLtozwracaneetykietybędąwpierwszymmożliwymformacie:ZPL,EPL,PDF(rozmiarA6)
DPD

EPL,ZPL,PDFA6

INPOST

EPL,ZPL,PDFA6

INPOSTKURIER

EPL,ZPL,PDFA6

POCZTA

EPL,ZPL,PDFA6

UPS

EPL,ZPL,PDFA6
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KEX

EPL,ZPL,PDFA6

FEDEX

EPL,ZPL,PDFA6

RUCH

EPL,ZPL,PDFA6

XPRESS

EPL,ZPL,PDFA6

GLS

EPL,ZPL,PDFA6(dlausługP&S,P&R,orazExchangeetykietęprzynosikurier)

DHL

EPL,ZPL,PDFA6

Przykładowyrequest
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:generateLabel>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <partner_reference_number>test/1461676356</partner_reference_number>
        <service>dpd</service>
        <payer_dpd>
          <login>test</login>
          <master_fid>12345</master_fid>
          <password>test</password>
        </payer_dpd>
        <payer_ups xsi:nil="true"/>
        <payer_dhl xsi:nil="true"/>
        <payer_dhlinternational xsi:nil="true"/>
        <payer_gls xsi:nil="true"/>
        <payer_fedex xsi:nil="true"/>
        <payer_kex xsi:nil="true"/>
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        <payer_inpost xsi:nil="true"/>
        <payer_poczta xsi:nil="true"/>
        <payer_ruch xsi:nil="true"/>
        <payer_xpress xsi:nil="true"/>
        <payer_fdzis xsi:nil="true"/>
        <send_point xsi:nil="true"/>
        <package_template xsi:nil="true"/>
        <sender>
          <name>Jan Kowalski</name>
          <email>jan@kowalski.pl</email>
          <company>Spinacz.pl</company>
          <street>Polna 1/2</street>
          <postcode>82-300</postcode>
          <city>Elbląg</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>500123456</phone>
          <paczkomat xsi:nil="true"/>
        </sender>
        <receiver>
          <name>Adam Mickiewicz</name>
          <email>adam@mickiewicz.pl</email>
          <company>Furgonetka.pl</company>
          <street>Błotna 2/3</street>
          <postcode>80-300</postcode>
          <city>Gdańsk</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>501214771</phone>
          <paczkomat xsi:nil="true"/>
          <alt_paczkomat xsi:nil="true"/>
          <placowka xsi:nil="true"/>
          <kiosk xsi:nil="true"/>
          <alt_kiosk xsi:nil="true"/>
        </receiver>
        <pickup xsi:nil="true"/>
        <user_reference_number>test/1461676356</user_reference_number>
        <type>package</type>
        <parcels>
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          <ns1:Parcel>
            <weight>10</weight>
            <width>10</width>
            <height>20</height>
            <depth>30</depth>
            <value>100</value>
            <gauge>M</gauge>
            <description>Paczka 1</description>
            <customer_data/>
          </ns1:Parcel>
        </parcels>
        <services>
          <cod 
xsi:nil="true"/>
          <cod_amount xsi:nil="true"/>
          <guarantee_0930 xsi:nil="true"/>
          <guarantee_1200 xsi:nil="true"/>
          <saturday_delivery xsi:nil="true"/>
          <rod 
xsi:nil="true"/>
          <cud 
xsi:nil="true"/>
          <personal_delivery xsi:nil="true"/>
          <self_collection xsi:nil="true"/>
          <carry_in xsi:nil="true"/>
          <evening_delivery xsi:nil="true"/>
          <phone_predelivery_information xsi:nil="true"/>
          <large_package xsi:nil="true"/>
          <additional_handling xsi:nil="true"/>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
          <saturday_pickup xsi:nil="true"/>
          <sms_predelivery_information 
xsi:nil="true"/>
          <phone_prepickup_information 
xsi:nil="true"/>
          <sms_prepickup_information xsi:nil="true"/>
          <exworks xsi:nil="true"/>
          <exchange xsi:nil="true"/>
          <delivery_at_work xsi:nil="true"/>
          <self_pickup_branch xsi:nil="true"/>
          <pick_and_ship xsi:nil="true"/>
          <pick_and_return xsi:nil="true"/>
          <insurance xsi:nil="true"/>
          <fragile xsi:nil="true"/>
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          <kurier48 xsi:nil="true"/>
          <kurier24 xsi:nil="true"/>
          <inpostpackage xsi:nil="true"/>
          <inpostletter xsi:nil="true"/>
          <polecony xsi:nil="true"/>
          <delivery_confirmation xsi:nil="true"/>
          <standard xsi:nil="true"/>
          <mini xsi:nil="true"/>
          <pickup xsi:nil="true"/>
          <ups_return_notification xsi:nil="true"/>
          <ups_in_transit_notification 
xsi:nil="true"/>
          <ups_ship_notification xsi:nil="true"/>
          <ups_exception_notification xsi:nil="true"/>
          <ups_delivery_notification xsi:nil="true"/>
          <delivery_hours_code xsi:nil="true"/>
        </services>
      </data>
    </ns1:generateLabel>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowyrequestzprzesłanym
polem
service_id
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Body>
   <soap:generateLabel xmlns:soap="http://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
     <data>
       <auth>
         <email>email</email>
         <password>haslo</password>
         <nip>1111111111</nip>
       </auth>
       <partner_reference_number>DPD000000130</partner_reference_number>
       <service>dpd</service>
       <service_id>938</service_id>
       <regulations_accept>true</regulations_accept>
       <sender>

23

         <name/>
         <email>obsluga.klienta@jakasfirma.pl</email>
         <company>Firma B</company>
         <street>ul. Stefana Batorego 20</street>
         <postcode>00-999</postcode>
         <city>Warszawa</city>
         <country_code>PL</country_code>
         <phone>0222384527</phone>
       </sender>
       <receiver>
         <name/>
         <email>test@klient.com</email>
         <company>Firma A</company>
         <street>Kazimierza Wielkiego 1</street>
         <postcode>80-300</postcode>
         <city>Gdańsk</city>
         <country_code>PL</country_code>
         <phone>501502503</phone>
       </receiver>
       <user_reference_number>63864574</user_reference_number>
       <type>package</type>
       <parcels>
         <parcel>
           <weight>2</weight>
           <width>30</width>
           <height>20</height>
           <depth>25</depth>
           <description>63864574</description>
           <customer_data>63864574</customer_data>
         </parcel>
         <parcel>
           <weight>1</weight>
           <width>30</width>
           <height>20</height>
           <depth>25</depth>
           <description>63864574</description>
           <customer_data>63864574</customer_data>
         </parcel>
       </parcels>
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       <services>
         <pickup>true</pickup>
       </services>
     </data>
   </soap:generateLabel>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowyresponse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:generateLabelResponse>
      <generateLabelResult>
        <id>2172</id>
        <partner_reference_number>test/1461676356</partner_reference_number>
        <label_file_format>pdf</label_file_format>
        <label_file>JVBERi0xLjQKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL1J...</label_file>
        <cod_file_format/>
        <cod_file/>
        <parcels>
          <xsd:string>0000000674584S</xsd:string>
        </parcels>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </generateLabelResult>
    </ns1:generateLabelResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowyresponsezbłędem
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:generateLabelResponse>
      <generateLabelResult>
        <id xsi:nil="true"/>
        <partner_reference_number>test/1461676719</partner_reference_number>
        <label_file_format xsi:nil="true"/>
        <label_file xsi:nil="true"/>
        <cod_file_format xsi:nil="true"/>
        <cod_file xsi:nil="true"/>
        <parcels xsi:nil="true"/>
        <errors>
          <ns1:Error>
            <field>receiver_email</field>
            <message>Podany e-mail jest niepoprawny</message>
          </ns1:Error>
        </errors>
      </generateLabelResult>
    </ns1:generateLabelResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Metoda:
PackageStatusGroupResult
getPackageStatusGroup(PackageStatusGroupParams
data)
Danewejściowe
StrukturaPackageStatusGroupParams
auth

Auth

wymagane

Daneautoryzacyjne

id

int

wymagane

IDprzesyłki
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Danezwracane
StrukturaPackageStatusGroupResult
parcels

StatusGroup[]

wymagane

Tablicazawierającainformacjeostatusach

errors

Error[]

opcjonalny

Tablicazbłędami

package_no

string

wymagane

Numerlistuprzewozowego

status

string

opcjonalny

Statusprzesyłki

status_group

string

opcjonalny

Grupastatusu

StrukturaStatusGroup

Przykładowyrequest
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes.artur-mietek.devel.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackageStatusGroup>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <id>6803</id>
      </data>
    </ns1:getPackageStatusGroup>
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  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowyresponse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="https://biznes.artur-mietek.devel.furgonetka.pl/api/soap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackageStatusGroupResponse>
      <getPackageStatusGroupResult>
        <parcels>
          <ns1:StatusGroup>
            <package_no>003203043673</package_no>
            <status>Doręczenie</status>
            <status_group>Doręczenie</status_group>
          </ns1:StatusGroup>
        </parcels>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getPackageStatusGroupResult>
    </ns1:getPackageStatusGroupResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Metoda:
CancelResultcancelPackage(CancelParamsdata)
Danewejściowe
StrukturaCancelParams
auth

Auth

wymagane

Daneautoryzacyjne

id

int

wymagane

Idprzesyłki
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Danezwracane
StrukturaCancelResult
packages

int[]

wymagane

Tablicazawierającalistęanulowanychprzesyłek

Przykładowyrequest
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackage>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <id>2173</id>
      </data>
    </ns1:cancelPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowyresponse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackageResponse>
      <cancelPackageResult>
        <packages>
          <xsd:int>2173</xsd:int>
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        </packages>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </cancelPackageResult>
    </ns1:cancelPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Metoda:
AvailableDeliveryHoursResult
getAvailableDeliveryHours(AvailableDeliveryHoursParams
data)
Danewejściowe
StrukturaAvailableDeliveryHoursParams
auth

Auth

wymagane

Daneautoryzacyjne

service

string

wymagane

Nazwafirmykurierskiej(xpress,
fdzis)

payer_xpress

PayerXPRESS

DaneautoryzacyjneXPRESS

payer_fdzis

PayerFDZIS

wymagana
jednaze
struktur

sender_postcode

string

wymagane

Kodpocztowynadawcy

receiver_postcode

string

wymagane

Kodpocztowyodbiorcy

add_packing_time

bool

opcjonalny

Doliczaczasnapakowanieprzesyłkizdefiniowanywkonfiguracjiprzewoźnika.Domyślniewłączone.

DaneautoryzacyjneFDZIS(FurgonetkaDziś)

Danezwracane
StrukturaAvailableDeliveryHoursResult
hours

Hour[]

wymagane

Tablicazawierającalistędostępnychusług/godzindostawy

off_service_city

bool

wymagane

Zwracatruewprzypadkunieobsługiwanegomiasta
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errors

Error[]

opcjonalny

Tablicazbłędami

code

string

wymagane

Kodgodzindostawy(SAME_DAY_1014-SameDay11:00-14:00,SAME_DAY_1417-SameDay
14:00-17:00,SAME_DAY_1822-SameDay18:00-22:00,NEXT_DAY_1014-NextDay11:00-14:00,
NEXT_DAY_1417-NextDay14:00-17:00,NEXT_DAY_1822-NextDay18:00-22:00)

name

string

wymagane

Nazwausługi

max_delivery_time

string

wymagane

Maksymalnyczasdostarczeniaprzesyłki

max_pickup_time

string

wymagane

Maksymalnyczaspodjęciaprzesyłki

StrukturaHour

Przykładowyrequest
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getAvailableDeliveryHours>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <service>fdzis</service>
        <payer_fdzis>
          <postcode>03-750</postcode>
        </payer_fdzis>
        <payer_xpress xsi:nil="true"/>
        <sender_postcode>03-750</sender_postcode>
        <receiver_postcode>00-124</receiver_postcode>
      </data>
    </ns1:getAvailableDeliveryHours>
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  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowyresponse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getAvailableDeliveryHoursResponse>
      <getAvailableDeliveryHoursResult>
        <hours>
          <ns1:Hour>
            <code>SAME_DAY_1014</code>
            <name>SameDay 10-14</name>
            <max_delivery_time>2016-04-27 14:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:41:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>SAME_DAY_1417</code>
            <name>SameDay 14-17</name>
            <max_delivery_time>2016-04-27 17:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 14:00:00</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>SAME_DAY_1822</code>
            <name>SameDay 18-22</name>
            <max_delivery_time>2016-04-27 22:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 18:00:00</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>NEXT_DAY_1014</code>
            <name>NextDay 10-14</name>
            <max_delivery_time>2016-04-28 14:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:11:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>NEXT_DAY_1417</code>
            <name>NextDay 14-17</name>
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            <max_delivery_time>2016-04-28 17:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:11:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>NEXT_DAY_1822</code>
            <name>NextDay 18-22</name>
            <max_delivery_time>2016-04-28 22:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:11:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
        </hours>
        <off_service_city>false</off_service_city>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getAvailableDeliveryHoursResult>
    </ns1:getAvailableDeliveryHoursResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Metoda:
RegulationsResultgetRegulations(Regulations
data)
Danewejściowe
StrukturaRegulations
auth

Auth

wymagane

Daneautoryzacyjne

Danezwracane
StrukturaRegulationsResult
regulations

Regulations[]

wymagane

Tablicazawierającadostępne
regulaminyprzewoźników
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StrukturaRegulations
service

Service[]

wymagane

Tablicazawierającanazwęprzewoźnika,adresurldoregulaminu,datęostatniejzmianyregulaminu

datetime

string

wymagane

Dataostatniejzmianyregulaminu

name

string

wymagane

Nazwaprzewoźnika

urls

array

wymagane

Tablicazlinkamidoregulaminu

StrukturaService

Przykładowyrequest
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Body>
   <soap:getRegulations xmlns:soap="http://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
     <data>
       <auth>
         <email>email</email>
         <password>haslo</password>
         <nip>111111111</nip>
       </auth>
     </data>
   </soap:getRegulations>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Przykładowyresponse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:getRegulationsResponse>
            <getRegulationsResult>
                <regulations>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2017-07-10 14:29:58</datetime>
                        <name>DPD Krajowe</name>
                        <urls>
<xsd:string>https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/787a78f706f5c18970b8f181b6bf294b.pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2016-07-01 02:00:00</datetime>
                        <name>DPD Międzynarodowe</name>
                        <urls>
<xsd:string>https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/87a4123745b953329ea52a2e77ab1d20.pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2016-12-26 01:00:00</datetime>
                        <name>UPS</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/service.html</xsd:string>
                            <xsd:string>http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/privacy.html</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2017-01-02 01:00:00</datetime>
                        <name>GEIS (K-EX)</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>http://www.k-ex.pl/regulamin</xsd:string>
                        </urls>
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                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2014-03-01 01:00:00</datetime>
                        <name>GLS</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2013-11-01 01:00:00</datetime>
                        <name>X-press</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>http://www.x-press.com.pl/content/pliki/364/regulaminswiadczeniauslug2013.pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2016-10-12 02:00:00</datetime>
                        <name>InPost</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>http://www.paczkomaty.pl/pl/cenniki-i-regulaminy</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2017-01-01 01:00:00</datetime>
                        <name>InPost Kurier</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2015-09-26 02:00:00</datetime>
                        <name>FedEx</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>http://www.fedex.com/pl/services/terms/</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2017-01-18 01:00:00</datetime>
                        <name>Paczka w 
RUCHu</name>
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                        <urls>
                            <xsd:string>https://www.paczkawruchu.pl/files/Regulamin.pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2017-01-02 01:00:00</datetime>
                        <name>Poczta Polska</name>
                        <urls>
<xsd:string>http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2012/08/OWU-przesylek-nadawanych-przez-Klienta-Biznesowego.pdf</xsd:string>
                            <xsd:string>http://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2014/10/REGULAMIN-POCZTEX_20140916.zip</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2016-12-02 01:00:00</datetime>
                        <name>crossborder Polska</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>https://b2b.paczkomaty.pl/file/20.pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2015-07-01 02:00:00</datetime>
                        <name>ETL</name>
                        <urls>
<xsd:string>http://www.etlogistik.com/Upload/Files/pl/docs/REGULAMIN%20ETL%20(aktualizacja%2020150701).pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                    <ns1:Service>
                        <datetime>2017-07-10 14:29:58</datetime>
                        <name>Patron Service</name>
                        <urls>
                            <xsd:string>https://www.patronservice.pl/files/PS_regulamin_nowy.pdf</xsd:string>
                        </urls>
                    </ns1:Service>
                </regulations>
                <errors xsi:nil="true"/>
            </getRegulationsResult>
        </ns1:getRegulationsResponse>
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    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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